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Magyar Postagalamb Sportszövetség 

 
A postagalamboknál nem használható szerekre és kezelési eljárásokra 

vonatkozó rendelkezések 
(Dopping szabályzat) 

- 2011 - 
 

1 § 
A postagalamboknál tilos a nem engedélyezett szerek és kezelési módszerek 
használata. 
 

2 § 
A postagalamboknál nem rendeltetésszerően használt szerek és módszerek alatt 
azokat az anyagokat és kezelési eljárásokat értjük, melyek a galambokra károsak 
vagy feltételezhetıen olyan hatásúak, hogy az a galambokra káros lehet. 
 
A következı hatóanyagok és módszerek használata tilos: 
 
1. Anabolikus szerek 
2. Hormonok és rokon vegyületeik 
3. Beta-2 antagonisták 
4. Hormon-antagonisták és modulátorok 
5. Diuretikumok és egyéb maszkírozó ágensek 
6. Stimulánsok 
7. Narkotikumok 
8. Kannabisz (kender) származékok 
9. Glükokortikoidok 
 
Tiltott módszerek: 
1. Oxigénszállítás növelı szerek 
2. Kémiai és fizikai manipuláció 
3. Géndopping 
 
Egyéb lehetıségek: 
1. Alkohol 
2. Beta-blokkolók 

3 § 
Kivételt képez a 2.§-ban felsoroltak esetében, ha ezeket az állatorvos gyógyszerként 
írta fel és alkalmazza. 
 

4 § 
A galambok, melyek a 3 § szerint állatorvosi kezelés alatt állnak, nem vehetnek részt 
a tréning- és röpversenyeken, továbbá a többi galambtól elkülönített helyen kell 
azokat tartani. A tenyésztı az állatorvostól erre vonatkozólag kap egy írásbeli 
indoklást, magyarázatot annak szükségességérıl és az ezzel együtt járó 21 napos 
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várakozási idırıl. A tenyésztı ezt az írásbeli indoklást haladéktalanul el kell, hogy 
küldje a Magyar Postagalamb Sportszövetség irodájába. 
 

5 § 
Minden tenyésztı mindenkor felelıs a galambjainál felhasznált nem engedélyezett 
szerek használatáért. 
 

6 §  
A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai az elıírt ilyen ellenırzéskor minden 
korlátozás nélkül együttmőködnek, minden helységbe lehetıvé teszik a 
doppingellenırök bejutását, ahol ellenırizhetı galambok találhatók, és engedélyezik, 
hogy minden, e szabályzatban rögzített tevékenység elvégezhetı legyen. 
Akadályoztatás esetén az ellenırök haladéktalanul értesítik a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnökét a történtekrıl. 
 
A lakó beleegyezése nélkül az ellenırök nem végezhetnek a házban ellenırzést. 
 

 
7 §  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökének joga van minden idıben és minden 
helyszínen e célból a szövetségi tag galambjaitól trágyamintát, kenetmintát vetetni 
azért, hogy a nem engedélyezett szerek használatát kimutathassák. A trágyaminta, 
kenetminta vételéhez a szövetség elnöke által megbízott két ellenır egyidejő jelenléte 
szükséges. Az ellenırök kitöltik az ehhez szükséges jegyzıkönyveket is. 
 

8 § 
Az ellenıröknek a szövetség elnöke által kiállított jogosultsági engedélyük van, 
amely az ellenır nevét, címét és fényképét tartalmazza. 
 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége felelıs az ellenırök 
szakavatottságáért. 
 

9 § 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége nevezi meg azt a laboratóriumot, 
amely a szabályoknak megfelelı – hiteles - vizsgálatok elvégzéséért felelıs. A 
szövetség évente közzé teszi e laboratórium nevét. 
 

10 § 
A trágyaminta, kenetminta vétel módját és mikéntjét pontosan leírva tartalmazza az 
ellenıröknek kiadott utasítás. 
 

11 § 
Az ellenırök által a galamboktól vett trágyaminta részekre osztott, egyedi 
csomagolású és biztosan zárt, továbbá minden minta egyszeri megkülönböztetı 
azonosítási számot kap. A minta egyik része a nem engedélyezett anyag kimutatása 
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végett vizsgálatra kerül, amit egy jegyzıkönyvmásolattal együtt a kijelölt 
laboratóriumba küldenek. 
 

12 § 
A tag vagy képviselıje jogosult e szabályozás szerint a saját galambházában folyó 
ellenırzéseknél jelen lenni. 
 

13 §  
Amennyiben a tagnak, akinek a galambjai ellenırzésre kerülnek, megjegyzése van az 
ellenırzés menetéhez, akkor arra lehetısége van a jegyzıkönyvben, vagy az 
ellenırök által adott nyomtatványon. Az ellenırök és a tag, vagy teljes jogú 
képviselıje aláírják a nyomtatványt. Amennyiben a tag vagy annak képviselıje 
vonakodik az aláírástól, akkor ennek okát az ellenırök a nyomtatványon rögzítik. 
 

14 §  
Az elnökség ügyel arra, hogy a vizsgáló laboratórium a jegyzıkönyvben legalább a 
következı adatokat megadja: 

1. A minta beérkezésének ideje és egyedi azonosítási száma. 
2. Az elemzés módszere. 
3. A vizsgálat eredményei. 
4. Egyéb megjegyzések. 

 
15 § 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége írásban (ajánlott levélben) értesíti 
az ellenırzött tenyésztıt - közvetlenül a laborjegyzıkönyvek kézhezvétele után - az 
ellenırzés eredményérıl, ezzel együtt a tag a laborjegyzıkönyv másolatát is 
megkapja. 
A tag a jegyzıkönyv kézbesítését követı 10 napon belül a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnökségénél írásban kérheti az ellenminta (B) vizsgálatát. Az 
ellenminta vizsgálatakor az érintett tag kívánsága szerint, egy külsı szakértı is jelen 
lehet.  
Az ellenminta vizsgálatát indítványozó, a szövetség elnökségétıl megkapott 
jegyzıkönyv kézbesítését követı 10 napon belül közvetlenül a laboratóriumnak 
kifizeti a vizsgálati díjat. 
A laboratórium az ellenminta vizsgálati eredményét tartalmazó jegyzıkönyvet 
(adatait ld. 14 §) megküldi a tagnak és a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
elnökségének. 
 

16 § 
A vizsgálat költségei a nem engedélyezett anyagok használatára a tagot terhelik, ha 
annak galambjainál a tiltott szerek használatát megállapították. 
 

17 § 
Amennyiben az ellenminta vizsgálati eredménye nem mutat ki tiltott szert, akkor 
minden költség, ami az ellenırzéssel, az elsı laboratóriumi vizsgálatkor, majd az 
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ellenminta vizsgálatakor és a külsı szakértı részérıl felmerül, az a szövetséget 
terheli. A tag bármilyen más jellegő jóváírási igényt nem támaszthat. 
 

18 § 
Amennyiben az ellenminta vizsgálata során bizonyítást nyer a tiltott szer(ek) 
használata, úgy ezt a tényt az elnökség jelenti az illetékes bizottságnak. 
 

19 § 
Amennyiben a tag indítványa az ellenminta vizsgálatára, akinek a galambjainál a 
tiltott szerek alkalmazását megállapították, nem érkezik meg a szövetség elnöksége 
által kipostázott jegyzıkönyv kézbesítését követı 10 napon belül, akkor az elsı 
vizsgálat eredménye marad érvényes. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
elnöksége ezt a tényt jelenti az illetékes bizottságnak. 
 

20 § 
1. Amennyiben az elsı vizsgálat a tiltott szert kimutatta, úgy jogerıre emelkedik a tag 
szabályszerő eltiltása a tréningektıl és a versenyzéstıl.  
2. Az eltiltás azt a tagot érinti, akinek a galambjainál a tiltott szert kimutatták és az az 
elsı vizsgálat eredményének ismeretében jogerıre is emelkedett. 
3. Errıl az eltiltásról egyidejőleg értesítést kap az egyesület és a tagszövetség is, 
akihez a tag tartozik. 
4. A nyilvánosságra hozás ideje - vagyis, hogy valakinek a galambjainál pozitív 
eredmény mutatható ki - független legyen az érintett tagtól és attól, hogy az milyen 
módon történt, illetve az nem csak egyetlen galambot érint. Ezzel egyidejőleg a 
különbözı bajnokságokban elért minden helyezés és a hozzá tartozó díjak is 
megvonandók. 
5. Az eltiltás és mértéke jogszerően akkor szőnik meg, ha az ellenminta eredménye 
ismertté válik, ahol megállapítást nyert, hogy nem mutatható ki tiltott szer használata. 
6. A 18§ és 19§ szabályozása alapján lehetséges egy olyan szituáció is, ahol a tiltás 
jogilag attól a naptól szőnik meg, amikor az ítélet a fegyelmi eljárás során már 
visszavonhatatlanná válik. 
 

21 § 
Minden tagot, aki aktív vagy passzív módon e szabályzat jelentési kötelezettségeit 
megsérti, az tettestársként az illetékes bizottság elé kerül. 
 

22 § 
Ezen szabályozás hiányos követése, vagy figyelmen kívül hagyása ahhoz vezethet, 
hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetségi elnökségi felülvizsgálata után azt az 
illetékes bizottságnak ugyan csak jelentik. 
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Útmutató a trágyaminta vételéhez a nem engedélyezett szerek használatának 
ellenırzéséhez. 

 
Bevezetı 
 

1. Legalább két, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége által 
megnevezett ellenır egyidejő jelenléte szükséges az ellenırzéshez. 

2. Az ellenırök titokban kell, hogy tartsák az ellenırzés tényét. 
3. Az ellenıröknek a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége által 

kiállított jogosultságot igazoló engedélyük van. 
4. Az ellenırök a mintavétel elıtt gondosan kikérdezik a tagot, hogy a galambok 

nem állnak-e valamilyen állatorvosi kezelés alatt. Átvezetik az állatorvos által 
kiállított igazolásokat a jegyzıkönyvbe. Az egyedi kezelésben részesült és 
ezért elkülönített galambtól (győrőszám) nem vesznek trágyamintát. 

5. Az ellenırök alaposan kikérdezik a tagot, hogy a galambok részesültek-e 
valamilyen kezelésben. Ha igen, akkor a felhasznált termék nevét is 
megkérdezik. A szer nevét a jegyzıkönyvbe az ellenırök beírják. 

6. Mielıtt az ellenırök a galambtartót meglátogatják, egyszer használatos 
mőanyag külsı lábbelit kell, hogy felhúzzanak. Az ellenırzés folyamatának 
megkezdése elıtt, az ellenıröknek ezt fel kell felhúzniuk. 

7. Az ellenırzendı galambot az ellenırök által hozott galambszállító kosárba kell 
helyezni. E kosár aljára steril mőanyagkendıt kell teríteni, amelynek fényes 
felülete felül legyen. Miután a kosárba tett galamb legalább 10 gramm trágyát 
produkált, a galamb kivehetı a kosárból és a galambházba visszahelyezhetı. A 
kosárban maradó trágyát kiveszik, egy lapkával jól összekeverik, majd végül 
megfelezve két kémcsıbe elosztják (A minta, B minta). A kémcsövekre 
sorszámmal ellátott címkét ragasztanak, és egy törésálló tokba helyezik, 
melynek ugyanaz a száma, mint a kémcsöveknek. A mintát tartalmazó tokot 
lezárják. 

8. Az elsı (A) trágyaminta a kémcsıben a vizsgálathoz kell. A második (B) 
trágyaminta a kémcsıben értelemszerően az ellenmintához szükséges. A 
kémcsöveket ugyanaz a laboratórium ırzi. 

9. A kémcsövek címkéit elıször feliratozni kell, mielıtt a kémcsıre 
felragasztanák. A törésálló tokot szintén feliratozni kell, mielıtt a kémcsöveket 
beletennék. Az egyértelmőség érdekében mindent nagybetővel kell írni. 

10. A címkére a következı adatokat kell felvezetni: 
a, a galamb tulajdonosának (tagnak) vezeték és keresztneve, 
b, a kémcsı sorszáma (elsı A minta, második B minta), 
c, a törésálló tok sorszáma. 
 
 

11. A törésálló tokon meg kell adni: 
 a, a galamb tulajdonosának (tagnak) vezeték és keresztnevét, 

b, miután a törésálló tok lezárásra kerül, a tulajdonosnak vagy a képviselıjének 
azt alá kell írnia. 
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12. A törésálló tok és a ráragasztott szalag, valamint annak sorszáma a 
jegyzıkönyv másodpéldányával együtt a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
irodájába küldendı. 

13. A jegyzıkönyvet teljesen – lehetıleg nyomtatott nagybetőkkel – ki kell tölteni 
és mindkét ellenırnek, valamint a tulajdonosnak, ill. annak teljes jogú 
képviselıjének alá kell írnia. A jegyzıkönyv elsı példánya a mintával együtt 
Gentbe, a belgiumi akkreditált laboratóriumba küldendı. A harmadpéldányt a 
tenyésztı kezébe adják. Abban az esetben, ha a tag képviselıje van jelen a 
trágyaminta vételekor, akkor a harmadpéldányt is a Magyar postagalamb 
Sportszövetséghez fogják elküldeni, ahonnan az érintett tagnak kipostázzák. Az 
alappéldány marad az ellenıröknél. 

14. Amennyiben a tulajdonos megtagadná a jegyzıkönyv aláírását, akkor ezt az 
ellenırök a jegyzıkönyvben az ellenkezés okával együtt feljegyzik. 

15. Amennyiben a tulajdonos megtagadná, hogy a galambjaitól vizsgálati célra 
trágyamintát vegyenek, akkor azt az ellenırök haladéktalanul jelentik a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség elnökségének. 

16. Az ellenırök a vett trágyamintákat oly gyorsan, ahogy csak lehetséges 
(legkésıbb három napon belül) továbbküldik. A minta elküldése ajánlott 
formában történik. A trágyaminta szobahımérsékleten tárolandó! 

17. A megvizsgált galambok tulajdonosával közlik, hogy a trágyamintákat az 
elemzést végzı laboratóriumba (Gent, Braemkastel 59.) elküldték. 

18. Ha a tervezett ellenırzés valamilyen okból ismételten meghiusul, akkor a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség doppingvizsgálatot elrendelı bizottságát 
errıl telefonon (haladéktalanul) értesíteni kell. 

 
A trágyaminta vétele egy szövetségi tag galambházában 
 
19. Az ellenırök a trágyaminta vételt megelızıen kikérdezik a tagot, hogy a 

galambházba berepült idegen vagy olyan galamb található-e, amely hosszú 
ideig volt távol. Ha van ilyen, akkor azokat a jelenlévı galamboktól el kell 
különíteni. 

20. A vizsgálatra kiválogatott galambok az ellenırök által hozott kosárba 
kerülnek, melynek aljára egy steril mőanyag kendıt terítenek. 

21. Amennyiben az ellenırzés egy verseny után történik, akkor az érkezett 
galambokat átmenetileg e kosárba kell helyezni. 

22. Végezetül más is elıfordul, melyek az általános részben leírásra kerültek. 
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Dopping igazolás 
 

Igazolás 
 

Hely és dátum: 
 

Alulírott ………………… állatorvos ezennel igazolja, hogy a ……………… 
győrőszámú galambot, melynek tulajdonosa ………………….. kezelési céllal 
……………-tól …………...-ig …………………. gyógyszerrel kezelte. 
 
A tulajdonos megkapta a szükséges tanácsokat, hogy a kezelt galambot egy hónap 
idıtartamra más galamboktól elkülönítve, egyedileg tartsa, és ezen idıszak alatt 
ezzel a galambbal tréningen vagy versenyen nem vehet részt. 
A tulajdonos ezért teljes mértékben felelısséget vállal. 
 
 
A tenyésztı aláírása: 
 
 
A kezelı állatorvos aláírása: 
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Dopping jegyzıkönyv 
 

Trágyaminta vételi jegyzıkönyv a tiltott szerek vizsgálata céljából 

 
Az ellenırzendı neve: 
 
Az ellenırzendı lakhelye: 
 
Az ellenırzendı személy születési ideje: 
 
Az ellenırzendı teljes jogú képviselıjének neve: 
 
Az ellenır (1) neve:  
 
Az ellenır (2) neve: 
 
A mintavétel dátuma és idıpontja: 
 
A törésálló tok (minta) sorszáma: 
 
Az ellenırzött megjegyzései a mintavétel folyamatához: 
 
 
 
 
 
Az ellenır megjegyzései: 
 
 
 
 
 
Az ellenır (1) neve és aláírása:  
 
Az ellenır (2) neve és aláírása: 
 
Az ellenırzött vagy annak teljes jogú képviselıjének aláírása: 


